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Eind mei viert YachtFocus Magazine haar 10-jarig bestaan. Op 20 mei 2004 verscheen de
eerste editie van dit botenblad, een trotse 68 pagina’s dik en in een frequentie van toen
slechts eens per 2 maanden. Het werd door een freelancer in elkaar gezet op mijn zolderkamer, zoals dat hoort bij ‘start-ups’, en vervolgens persoonlijk rondgebracht.
Inmiddels telt ons bedrijf 10 medewerkers plus enkele stagiairs en wordt vanuit een heus
kantoor niet alleen maandelijks YachtFocus Magazine uitgegeven, maar ook de redactionele boating glossy GodeVaert en het exportjaarboek voor vaderlandse jachtbouwers
QualityBoats Holland Guide. Daarop sluit het internetbereik via ruim 20 binnen- en
buitenlandse botensites aan. En we maken meer, zoals sinds 2006 het eigen huisblad van
de Schepenkring Jachtmakelaars, een vertrouwd netwerk van kwaliteitsmakelaars met vestigingen overal in het land. In opdracht van ANWB Watersport produceren we de Almanak
deel II en - sinds 2007 alweer - het maandelijkse katern ‘Waterkampioen 2eHands’ in de
Waterkampioen. Dit blad floreert de laatste jaren en zou u beslist (weer eens) in de winkel
moeten kopen als u nog geen abonnee bent. Naast het maken van bladen organiseren we
met veel plezier sinds 2009 Nederlands’ grootste gebruikte-botenbeurs in Hoorn, dit jaar
van 22 tot en met 24 augustus.
Ook online is YachtFocus groeiende. Zo helpen we jachtmakelaars, werven en brancheverenigingen bij het online plaatsen van hun aanbod. In februari van dit jaar besloot HISWA
Vereniging om het gebruikte botenaanbod van niet alleen de HISWA Makelaars maar van
alle leden op hiswa.nl te promoten en daarvoor ontvingen wij de eervolle opdracht. Kort
voor het sluiten van dit nummer gaf HISWA Vereniging opdracht hetzelfde te doen voor de
nieuwbouwboten van haar leden.
Al met al staat YachtFocus al 10 jaar lang dagelijks in contact met jachtmakelaars, werven,
kopers en brancheorganisaties. Op pagina 20 leest u meer over de historie van ons blad.
In het eigenlijke jubileumnummer, het juninummer dat uitkomt op 30 mei, proberen we de
toekomst van de botenmarkt te voorspellen met tips voor kopers en verkopers.

Jan-Pieter Oosting
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